Checklist duurzaamheid woning
KARIN HENDRIKS ARCHITECTUUR JULI 2013

Algemeen
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Aantal personen in
huishouden
Datum

De woning
Wat is het bouwjaar van de woning? ……………………………………………………………………………………..
Wat is het gebruiksoppervlakte in m2 per verdieping? [copy bouwtekeningen volstaat]

Wat zijn de afmetingen van de en indelingen van de verschillende gevels? [copy bouwtekeningen en foto’s volstaat]

Welke voorzieningen zijn aanwezig in de woning? [ Vink aan, meerdere antwoorden mogelijk]
□
Bad
□
Douche
□
Waterbesparende douchekop
□
Keukenboiler (<20 liter)
□
Vaatwasser
Kunt u een omschrijving geven van de opbouw van de buitenmuur t/m de binnenmuur, bijv.
Buitenblad gemetseld, luchtspouw, 10 cm isolatie minerale wol, binnenblad gemetseld? [Detailtekeningen volstaan]
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Energieverbruik
Hoeveel energie (gas en elektrisch) verbruikt u op jaarbasis en tegen welk tarief? [copy jaarafrekening is voldoende]

Heeft u de indruk dat er op de volgende plekken in de woning kieren zijn die in open verbinding met de buitenlucht staan. Dit merkt u
bijvoorbeeld omdat u op die plekken tocht ervaart. [Meerdere antwoorden mogelijk. Zo ja, graag foto toevoegen]
□
Draaiende delen
□
Raam en of deurkozijnen
□
Doorvoer van de meterkast naar buiten
□
Het kruipluik
□
Doorvoeren door dak en gevel (bijv. ontluchting van de verwarming)
□
De aansluiting tussen dak en gevel
□
Het dak (bijv. de nok of naden tussen panlatten)

Ventilatie
Op welke wijze wordt uw woning geventileerd?
o
Natuurlijk
o
Natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
o
Mechanisch – vraag gestuurd
o
Mechanische balans ventilatie
o
anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………
Wanneer mechanisch, wat is het merk, typenr etc. van het ventilatiesysteem?

Verwarming
Op welke wijze wordt uw woning verwarmd?
□
Individueel
□
Collectief
Wanneer collectie, hoeveel woningen zijn er op aangesloten? ………………………………………………
Met welke soort installatie wordt uw woning verwarmd?
o
CR-ketel of moederhaard
o
VR-ketel
o
HR-ketel
o
Warmtepomp
o
Gebouwgebonden Warmte-krachtkoppeling
o
Micro Warmte-krachtkoppeling
o
Anders, namelijk……………………………………………………………………………………….
Wat is het merk, typenr. etc. van de verwarmingsinstallatie?

Waar staat de ketel?
…………………………………………………………………………………………………………
Wat is het vermogen in kW? ……………………………………………………………………………………………..
Wat is de aanvoertempertuur? ………………………………………………………………………………………….

Karin Hendriks Architectuur

CHECKLIJST DUURZAAMHEID WONING JULI 2013

W www.karinhendriksarchitectuur.nl| E info@karinhendriksarchitectuur.nl | Ringbaan west 155 5037 PA Tilburg| T 013-5458430| |BANK
1317.28.164 | BTW NL 1475.57.306.BO1 | KVK 17230790 |

Checklist duurzaamheid woning
KARIN HENDRIKS ARCHITECTUUR JULI 2013

Tapwater
Op welke wijze wordt uw woning voorzien van warm tapwater?
□
Individueel
□
Collectief
Wanneer collectief, hoeveel woningen zijn er op aangesloten? …………………………………………
Met welke soort installatie wordt het tapwater verwarmd?
o
Combitap
o
Keukengeiser
o
Badgeiser
o
Combivat
o
Gasboiler
o
Elektrische boiler
o
Warmtepomp boiler
o
Externe warmtelevering
o
Gebouwgebonden Warmte-krachtkoppeling
o
Micro Warmte-krachtkoppeling
Wat is het merk, typenr. etc. van de tapwaterinstallatie?

Waar staat de installatie?………………………………………………………………………………………………………

Zonne-energie
Benut u zonne-energie met een of meerdere van de volgende systemen?
□
Individuele zonneboiler
□
Collectieve zonneboiler
□
Fotovolthaise cellen
Kunt u per systeem de volgende gegevens aanleveren:
o Typenr. & merk:…………………………………………………………………………………………………………………….
o
o
o

Oppervlakte:……………………………………………………………………………………………………………….
Orientatie:………………………………………………………………………………………………………………….
M2:………………………………………………………………………………………………………………………………



o

Typenr. & merk:…………………………………………………………………………………………………………………….

o
o
o

Oppervlakte:……………………………………………………………………………………………………………….
Orientatie:………………………………………………………………………………………………………………….
M2:………………………………………………………………………………………………………………………………

Overige
Ruimte voor overige vragen en of opmerkingen van uw kant.
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